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Opgave 4  De ebola-epidemie als internationaal vraagstuk 

22 maximumscore 2 
• Deze staten hebben geen soevereine macht 1 
• (uitleg) Er zijn hardnekkige burgertwisten / er is corruptie (regel 25-26).

Daaruit kun je afleiden dat de overheid er niet in slaagt om zijn macht
effectief uit te oefenen 1 

of 

• Deze staten hebben niet het geweldsmonopolie 1 
• (uitleg) Burgertwisten (regel 25) gaan vaak gepaard met geweld dat

niet door de overheid ingezet wordt. De overheid heeft dan niet het
geweldsmonopolie 1 

23 maximumscore 2 
• in de regels 44-51 (ook goed: vanaf regel 41) 1 
• Om het dilemma van de collectieve actie tegen te gaan is het nodig dat

staten een stukje van hun soevereiniteit (korte termijn eigenbelang)
opgeven door aan een soort ‘bovenstaat’ (supranationaal) macht te
geven zodat medewerking afgedwongen kan worden (lange termijn
gemeenschappelijk belang) 1 

24 maximumscore 2 
voorbeeld van een juist antwoord: 
• Doelstelling: bereiken van internationale samenwerking bij het

oplossen van (sociale) en humanitaire problemen. 
(uitleg) Het bestrijden van de ebola-epidemie is een voorbeeld van 
internationale samenwerking (onder andere via de WHO) waarmee een 
humanitair probleem aangepakt wordt 1 

• Doelstelling: handhaven van de internationale vrede en veiligheid.
(uitleg) De ebola-epidemie vormt een bedreiging voor vrede en 
veiligheid in veel landen. Veel bewoners van de West-Afrikaanse 
landen zijn het slachtoffer geworden van deze epidemie en de 
epidemie is ook een bedreiging voor mensen elders in de wereld 1 
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25 maximumscore 4 
• Het post-klassieke beeld is te herkennen 1 
• (voorbeeld van een juiste uitleg) Het post-klassieke beeld van de

internationale orde geeft aan dat de speelruimte van natiestaten
beperkt wordt door onder andere niet-gouvernementele organisaties
waaronder marktactoren en grote multinationals. Deze zijn
‘medebeslissers’ over veiligheid, welvaart en welzijn van miljoenen
mensen geworden 1 

• twee voorbeelden van juist gebruik van regelverwijzingen naar tekst 6
(per juiste regelverwijzing 1 scorepunt): 2 
− Om de ware aard van de uitbraak te begrijpen moet je niet alleen

naar de landen maar ook naar het economische systeem dat de 
wereld bestuurt kijken. Zie de regels 1-11. 

− Ontginnende industrieën en transnationale ondernemingen waren 
betrokken bij het installeren van machthebbers die corruptie lieten 
ontstaan waardoor te weinig geïnvesteerd werd in 
gezondheidssystemen. Zie de regels 38-45. 

− Internationale bedrijven hebben via burgeroorlogen invloed op het 
verzwakken van het gezondheidssysteem. Zie de regels 46-52. 

2




